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Örebro-innovationenPen-
nybridgepilottestas just
nupåMcDonald’s iÖrebro.
Planenärattsnartsprida
välgörenhetsuppfinningen
tillUSA.

ÖREBRO.Pennybridgeärupp-
funnenföratt folk skakunna
stöttaflera företagpåettoch
samma ställe.

Syftet är att förenkla för
både privatpersoner och
företag att ge pengar till väl-
görenhet.

–Tjänsten bygger på att
varochenharenegengåvo-
pott. Sen fördelar man sin
pott mellan olika ända-
mål genom vår tjänst, säger
Daniel Lundqvist, vd för
Pennybridge.

Tjänsten ska fungera som
endigital sparbössa, dånäs-
tan alla nu för tiden använ-
der kreditkort och därmed
inte får tillbaka någon väx-
el i handen.

–Förr i tiden lade många
människor sin växel i välgö-
renhetsbössan, så denmins-
kadehandelnmedkontanter
har helt klart lett till ennega-

tiv inverkanpåvälgörenhets-
branschen, säger Magnus
Pojen, ägare av Örebros fyra
McDonalds-restauranger.

Örebroarna Daniel Lund-
qvist och Magnus Pojen är
desomliggerbakomprojek-
tet som än så länge inklude-
rar ett 40-tal ändamål.

Faller testet väl ut är de
redo att expandera utom-

lands, framföralltfinnsstort
intresse från USA, en mark-
nadsomlockarDanielLund-
qvist.

–USA är filantropins vag-
ga och skulle passa perfekt
för vår tjänst. De följer pro-
jektet på nära håll och mål-
sättningen är att introduce-
raPennybridge i landet2015.
ERIKÅBERG

Välgörande uppfinning

Pennybridge ska rädda
välgörenhetsbranschen
Kreditkortenhargjort det svårareatt skänkapengar

Härärnågraav slutsatserna
i Kommunals nya rapport
därman jämfört anställ-
ningsvillkor och löner i privat
respektive kommunal äldre-
omsorg:
32procentavde som arbe-
tar inom privat äldreomsorg
är tidsbegränsat anställda,
vilket är fyra procent fler än
i kommunalt driven äldre-
omsorg.

69procentavdem som
arbetar inom privat äldre-
omsorg är deltidsanställda,
jämfört med sex procent
inom kommunal äldreom-
sorg.
45procentavdem som
arbetar inom privat äldre-
omsorg är ofrivilligt del-
tidsanställda, vilket är elva
procent fler än i kommunal
äldreomsorg.

Heltidsanställdaunder-
sköterskor ochvårdbiträden
fick i snitt 900 kronormindre
i lönekuvertet, inklusive ob
och övertid, än kommunalt
anställda 2012.
Kommunalsmedlemmar i
privat äldreomsorg ärmin-
dre nöjdamed sitt arbete
än anställda i kommunalt
driven äldreomsorg.
Fakta: Kommunal (TT)

■ Privat respektivekommunaläldreomsorg

STOCKHOLM. Den här veckan
kan de privatpersoner som
deklarerat elektroniskt och
ska få tillbaka pengar på
skatten se fram emot klirr
i kassan. Senast den 5 juni
ska pengarna finnas på kon-
tot för dem som deklarerat
via internet, telefon eller
sms senast den 5 maj och
somanmältkonto för skatte-
återbetalning.

Från och med i dag är det
möjligt att gå in i e-tjäns-
ten Skattekonto och se hur
mycket pengar man ska få
tillbaka.

Privatpersonersomdekla-
rerat på pappersblankett får
sina pengar och slutskatte-
besked i augusti eller sep-
tember och företagare som
deklarerat på papper får
pengarna i december.

Totalt e-deklarerade 5,2
miljoner personer, motsva-
rande 67 procent.

”Främst ser vi en ökad
användningavmobilt bank-
id, från 220000 personer
förra året till över 660000
i år”, säger Susanna Svens-
son, verksamhetsarkitekt
vid Skatteverket, i ett press-
meddelande. TT

Nukommer
skatte-
återbäringen

STOCKHOLM. Biltillverkaren
VolvoPV:s försäljningökade
med 13,4 procent i maj jäm-
förtmedmaj ifjol, till 40449
bilar.Detvardenelftemåna-
den i rad som försäljningen
växte, enligt ett pressmed-
delande från bolaget.

I Kina, som nu är Volvos
största marknad, var
ökningen under maj 60,9
procent. 7104 bilar såldes
där, en ny rekordnivå.

Hittills i år har Volvo
sålt 185881 bilar globalt,
en ökning av 10,5 procent
jämfört med motsvarande
period 2013. I Sverige sål-
de Volvo 33,5 procent fler
bilar än i maj i fjol, och Vol-
vo hade en marknadsan-
del här på 21,5 procent. Där
pekar Volvo på att det fanns
en Robyn- och Zlataneffekt
somlyfte försäljningenefter
två framgångsrika reklam-
kampanjerna med de båda
kändisarna.Men iUSAsjönk
försäljningenmed 20,6 pro-
cent imaj.Förhelåretväntar
sig dockVolvo kunna vända
dennegativa trenden. TT

Nyttrekordför
VolvoPViKina

I Örebro finns idag 37 föreningar med elitverksamhet inom 29 olika idrotter. Vi är duktiga på idrott och bra på att nå höga mål.
Visa upp ditt bästa Örebro! Skapa ditt Ö på www.rebro.se

Privatanställda inomäldre-
omsorgenharsämrelöner
ochvillkoränkommunalt
anställda,skriverfack-
förbundetKommunal ien
nyrapport.

STOCKHOLM.Enligt rapporten
som bland annat baseras på
Kommunalsmedarbetarun-
dersökning fårundersköter-
skor och vårdbiträden inom
privat äldreomsorgomkring
900 kronor mindre i löne-
kuvertet än kommunalt
anställda.

Det är också fler tidsbe-
gränsat anställda och del-
tidsanställda på den priva-
ta sidan.

Kommunals ordförande
Annelie Nordström anser
att de privata aktörerna svi-
kit sitt löfte.

–De privata vårdföreta-
gen gick ut och sade, 2000
och2001, attomdebarakom
in på välfärdsmarknaden så
skulle det bli bättre för per-
sonalen eftersom det skulle
bli konkurrens om arbets-
kraften. Det har vi inte sett
mycket av.

Samtidigt vill hon rikta en
känga till kommunernasom
hon anser är delansvariga.

–Alla vet att den största
utgiftsposten är persona-
len. Kommunerna har för-
stått att om ett privat före-

tag ska driva verksamheten
för mindre pengar än vad vi
självadriverden för, såkom-
mer de vara tvungna att för-
sämra arbetsvillkoren.

Håkan Tenelius, närings-
politisk chef på Vårdföreta-
garna slår ifrån sig.

–Jag blir lite förvånad, för
vår bild är denmotsatta.

Han pekar på att SCB-sta-
tistik från2011visar att löne-
nivån inom privat omsorg
låg 1,7 procent över offent-
lig sektor.

Att det finns fler deltidsan-
ställda inom privat äldre-
omsorghållerhandockmed
om.

–Det har sin förklaring i
att det ofta är små växande
företag som erbjuder privat
äldreomsorg och som inte
har möjlighet att anställa så
många på heltid.

Enligt Tenelius omvand-
las många av deltiderna till
heltidstjänster i taktmedatt
företagen växer.

På en punkthåller han dock
medKommunal.

–Om vi är överens om
någontingärdetattkommu-
nerna måste fundera över
äldrevården. De ersättning-
ar somkommunernabetalar
räcker ofta inte till.

HELÉNPREUTZ/TT

Sämre villkor för privatanställda

MINDREILÖNEKUVERTET.Kommunals nya rapport visar att privatanställda i äldrevården tjänar
mindre ändekommunanställda. Foto: NinaVarumoTT
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